
Frisör i Odenskans

Engla använder munskydd när hon klipper

er i Foajén i bygdegården

tisdag 22/12.

Beställ tid i affären 049321030.

Odensvi fiber

Vi hade planerat att hålla stämma

den 8 december i Odenskans.

Nu blir det inget med det i dessa tider.

Det är möjligt att skjuta på stämman framåt, men

vi vill inte göra det med det osäkra läget just nu.

Styrelsen har beslutat att genomföra

stämman på följande sätt:

Föreningen genomför stämman per capsulam,

det vill säga styrelsen skickar epost till de som

uppgivit epost och post till övriga medlemmar

med förslagen till årsmötes beslut och låter

medlemmarna skicka in sina svar.

Alla medlemmar kommer att få stämmans

material med information om hur svaret går till

under första hälften av december månad.

MVH

Styrelsen för Odensvi fiber ekonomisk förening

GYMMET

Livet är inte som vanligt! För att det ska bli det

måste vi få ner smittspridningen

av Covid19.

Folkhälsomyndigheten avråder oss att besöka

bl.a gym. Vi tänker i dagsläget inte stänga

gymmet men uppmanar alla besökare att

noggrant följa de allmänna rekommendationerna.

Gå abslout inte på gymmet om du känner dig det

minsta dålig eller om du nyligen varit i nära

kontakt med någon med typiska symtom. På

gymmet finns också information om vad som

gäller just där. Var extremt noga med att rengöra

alla maskiner och dyligt efter användning.

Använd också de utplacerade spritflaskorna

för handtvätt.

Slutligen rekommenderar vi en gräns på max 4

besökare i respektive rum samtidigt. Det kan

innebära att man ibland måste vända om och

komma tillbaka vid ett annat tillfälle, men det

kan vara den vändningen som räddar vår bygd

från smittan.

Odensvi IF

BINGOLOTTER och Julkalendrar

Stöd gärna Odensvi IF. BingoLotter till

Uppesittarkvällen och Julkalendrar

kan beställas av Bettan.

Bingolott 100:

Julkalender 100:

Ring eller sms:a 049321065, 0703337557.

Det går också att köpas i Lanthandeln!

Öppettider under jul/nyårshelgen

24/12 stängt JULAFTON

25/12 stängt JULDAGEN

26/12 1114 Annandagen

31/12 1014 NYÅRSAFTON

1/1 stängt NYÅRSDAGEN

Välkomna!

Gran och ljus.

Doft av hyacint, pepparkakor och skinka.

Alla har vi våra egna

känslor att finna till julkänslan.



Annons i januaribladet 2021?

Jag vill ha annonserna senast 19 december

helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans.

Onsdag 9/12 och 23/12

Ring till Lanthandeln för att boka tid:

0493–210 30.

Välkomna hälsar Marie och Malin

BOK i Butik

Onsdag 9/12 och 23/12 kl 13.1013.40.

Beställ dina böcker på Västerviks stadsbiblioteks

hemsida eller ring affären så hjälper vi er.

Böckerna kommer till affären nästkommande

gång de besöker oss.

Vi hjälper er med handel även i december.

Använd er av vår "Expresshandel", ring och

beställ era varor och vi plockar ihop dem åt er.

Vi möts utanför affären eller så kommer ni bara

in och hämtar dem.

Hemkörning av varor onsdagar i Odensvi och

torsdagar i Gamleby.

Beställ era varor dagen innan på

tel. 049321030 eller

Mail: odensvi.lanthandel@telia.com

Vi hjälper er!

DU vet väl att det finns en HJÄRTSTARTARE

i Odenskans.

Innanför första dörren som ej låses,

sitter hjärtstartaren.

Vi hoppas inte Ni ska behöva använda den,

men den FINNS där vid ev. behov!

Du som inte kunde komma på vårt boksläpp

av "Odensvi i text och bild"

kan kontakta oss för leverans av bok.

Mariann Gustafsson 0706354974

PerInge Linderson 0703758162

LarsGunnar Fransson 0706121168

Vi kan leverera till brevlådan om du inte bor

så långt bort.

Annars skickar vi boken och kostnad

för porto tillkommer.

Boken kostar 250 kronor och portot 79 kronor.

Odensvi Hembygdsförening

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

till er Alla från oss Alla!!!

Aktuellt om Coronaviruset

Gudstjänster och vuxenverksamhet är inställda from 24 november

4 veckor frammåt pga rådande restriktioner.

Håll dig gärna uppdaterad om verksamheten genom att titta i Norra Tjusts kalendarium

på hemsidan och i appen Kyrkguiden.

December Odensvi församling

Torsdag 24/12 kl. 23.00 Julafton. Midnattsgudstjänst.

Torsdag 31/12 kl. 16.00 Nyårsafton. Nyårsbön.

VÄLKOMNA!




